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MÓDULO: Execução de Despesas 
 
ASSUNTO: Exportar dados resultante da pesquisa das especificações de execução de 
despesas para planilha em XLS 

 
Responsável pela elaboração: Diretoria Central de Sistemas de 
Logística e Patrimônio – SGL/SEPLAG 

 
Data: 13/08/2018 

 

 
Prezado(a) usuário(a), 

 

Informamos que se encontra disponível uma nova funcionalidade do módulo execução de 

despesas, que permite ao usuário, ao consultar a(s) especificação(ões) de despesas exportar os 

resultados da pesquisa para um arquivo de planilha, no formato XLS, limitado a 1.000 (mil) 

registros, conforme limite padrão de resultado de pesquisa do Portal de Compras.  

 

Serão contemplados os resultados da pesquisa, exibindo todas as colunas, mesmo que não 

estejam visíveis na tela do(a) usuário(a). Ou seja, mesmo que se o usuário tiver customizado a 

forma de visualização do resultado de pesquisa desprezando alguma coluna, desmarcando algum 

campo, esse campo será contemplado no arquivo a ser exportado.  

 

A funcionalidade está disponível para o usuário que possui liberado o perfil de acesso 91901 – 

Gestão de especificação – consulta ou o perfil de acesso 91902 – Gestão de especificação - 

Alteração, quando da consulta da especificação de execução de despesas, é realizada e 

encontrada a quantidade de registros entre 1 e 1000 registros. Caso o usuário acione o comando 

“Exportar para XLS” terá a possibilidade de abrir ou efetuar o download do arquivo da planilha 

gerado no formato XLS. 

 

Segue abaixo as telas, contendo o passo a passo de como efetuar a operação no sistema pela 

perspectiva do usuário que efetua a consulta de gestão de especificação. 
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Passo a passo - Exportando em XLS a especificação de despesas 

 

No menu selecione “Especif. de execução de despesas” e em seguida “Cadastro e consulta a 

especificação”. 

 

Efetue a pesquisa e acione o comando “Exportar XLS”. 

 

Em seguida efetue o download. 

 


